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Project in de kijker: Transfo
De werken gaan goed vooruit in de Transfostraat en Paul Ferrardstraat in Zwevegem. De oplevering is voorzien tegen de zomer van
2022. Hier bouwen we 24 woongelegenheden:14 woningen met 2 slaapkamers en 10 appartementen met 2 slaapkamers.

Wil je een afspraak maken om je
in te schrijven op de wachtlijst?
Dan kan dit nu ook online via onze website
www.eigenhaardzwevegem.be.
•
•
•

Ga naar www.eigenhaardzwevegem.be.
Klik verder op ‘ik wil huren’.
Klik verder op ‘Maak hier een afspraak’.

Facebook
Vanaf januari 2022 gaat Eigen Haard
van start met een eigen
Facebookpagina.
Hier verschijnen regelmatig
interessante berichten op.
Volg ons dus gerust op Facebook!

We blijven ook nog altijd telefonisch bereikbaar
voor het maken van een afspraak op het
nummer 056 76 06 66.

Het team van Eigen Haard wenst u en uw
familie een gelukkig en gezond 2022!
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Winterpret is leuk, maar...
wie ruimt sneeuw voor je woning of appartement?

Nieuwe
huishuur 2022
Vergeet niet het
bedrag van de
huur aan te
passen!

Jij zelf als bewoner! Bij sneeuwval is het
verplicht om de sneeuw te ruimen op het
voetpad voor je huis. Het
politiereglement bepaalt dat elke burger
verplicht is de stoep voor zijn of haar
eigen huis ijs- en sneeuwvrij te houden.
Doe je dit niet? Dan kan de politie hier
een boete voor geven
en kan je zelfs
aansprakelijk zijn als
er iemand valt voor je
deur.

Dit is dus niet enkel een taak voor de
bewoners op het gelijkvloers. We vragen
de jongere bewoners om de ouderen van
deze taak te ontlasten.

Alle volwassen
bewoners (+18) van
een appartementsblok
zijn verantwoordelijk
voor het ruimen van
sneeuw.

En hoe voorkom je vorstschade?

Woordje van de
voorzitter
2022 staat voor de deur.
Het is maar een klein stapje van 2021
naar 2022, maar wel met 365
spiksplinternieuwe dagen.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen.
Een nieuw jaar waar opnieuw
gezondheid centraal staat.
Een nieuw jaar waarin een lieve groet en
een klein gebaar veel kunnen
betekenen.
Een jaar om te genieten van de kleine
dingen.
2022 is voor Eigen Haard een speciaal
jaar …
We zijn dan een eeuw jong!

Het personeel en de leden van de Raad
van bestuur wensen alle huurders een
aangenaam, gezond en leuk 2022 toe.

Namens de Raad van Bestuur,
Nele Roobrouck

Tip 1: Zorg dat je waterleidingen niet bevriezen
Waterleidingen kunnen bevriezen als het langere tijd koud is. Water dat bevriest, zet
zich uit en hierdoor kunnen leidingen barsten. Zet je verwarming daarom minstens op
15 graden. Ook op momenten dat je niet thuis bent.
Tip 2: Sluit de buitenkraan af.
Draai de watertoevoer van de buitenkraan dicht en laat het resterende water er uit
stromen.
Tip 3: Zorg dat het water vlot van het dak kan lopen.
Zorg dat er geen bladeren liggen in de dakgoot. Hierdoor blijft het water staan en
bevriest het bij koude temperaturen.

Je wijkinspecteur
Zwevegem: Inspecteur Sarah Byttebier
Hoe kan je de wijkinspecteur bereiken?
Het wijkkantoor van de lokale politiepost Zwevegem is gehuisvest in Gemeentepunt
Zwevegem, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem.
De wijkinspecteurs kan je tijdens de openingsuren telefonisch bereiken op het
nummer 056/62 67 82. Mailen kan ook naar pz.mira@police.belgium.eu.
Openingsuren lokale politiepost Zwevegem
Van maandag tot vrijdag: van 9u00 tot 12u00, op dinsdag ook van 16u30 tot 19u00
en op zaterdag van 09u00 tot 11u00. Voor aangiften/klachten werkt de lokale
politiepost Zwevegem op afspraak. Je kan via de website een afspraak maken.
Voor dringende politiehulp: bel steeds 101!

Tips inbraakpreventie
& leefbaarheid
Tips inbraakpreventie:
• Geef een bewoonde indruk van uw woning, vooral bij valavond. Programmeer
lichten op automatisch aan en laat de radio aan.
• Berg materiaal op dat inbrekers van pas zou kunnen komen (zoals een ladder,
tuingereedschap, …).
• Wees een waakzame buur. Merk je iets verdachts op? Laat dit dan weten aan
de politie.
Tips leefbaarheid:
• Zorg dat het stil is tussen 22u00 ’s avonds en 6u00 ’s morgens. Kondig een
feestje of mogelijke geluidshinder aan, maar beperk eventuele overlast tot een
minimum.
• Zet tv/radio/pc altijd op een aanvaardbaar volume (dus jij kan alles horen,
maar de buren niet) en dit zowel ’s nachts als overdag. Hou je van luide
muziek, zet dan een koptelefoon op.
• Als je ’s avonds laat buiten zit, let er dan op dat je radio niet te luid staat en
zorg zelf niet voor geluidsoverlast (stemvolume aanpassen).
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Nieuw RIO
(Reglement
Inwendige
Orde)

Wie is wie bij Eigen Haard?

Onder - van links naar rechts:
Greet Deconinck (dienst boekhouding & personeelsadministratie), Valérie Wannyn (dienst
verhuring), Valerie Peeters (onthaalmedewerker), Barbara Vandeghinste (sociale dienst &
dienst kandidaten), Elena Delbeke (sociale dienst & communicatiemedewerker), Isabelle
Derez (technische dienst)
Boven - van links naar rechts:
Inge Bossuyt (dienst boekhouding), Frank Gabriël (technische dienst), Jannick Vandooren
(technische dienst), Sofie Vanassche (dienst (kandidaat-)huurders), Evelien Manderick
(dienst kandidaten & verhuisbewegingen), Diederik Desloovere (technische dienst), David
Depraetere (klusjesdienst)

In de E-HaZet
van april 2021
kondigden wij
aan dat er een
nieuw
Reglement
Inwendige
Orde in de
maak was. Wij
kunnen jullie
nu melden dat
het nieuwe
reglement
klaar is.
In de loop van januari/februari verdelen
wij het nieuwe reglement aan al onze
huurders. U kan hiervoor dus iemand van
Eigen Haard aan de deur verwachten.
Het nieuwe reglement werd opgemaakt
samen met huurders. Iedereen kreeg de
kans om voorstellen te bezorgen. Dit
zowel schriftelijk als via
bewonersvergaderingen.
Van zodra iedereen het nieuwe RIO
gekregen heeft, gelden dus voor iedereen
dezelfde regels. Zo is er geen verschil
meer tussen mensen die al langer huren
en nieuwere huurders.
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier!

Energietarieven
De energieprijzen zijn de voorbije maanden een heel stuk gestegen. Maar wat is nu eigenlijk de oorzaak van die prijsstijgingen en
wat kan je hier zelf aan doen?
Hoe komt het dat de prijzen gestegen
zijn?
• Na de (corona)dip in 2020 is er veel
meer vraag naar energie, dan
aanbod.
• Een stevige daling van de
gasvoorraden.
• Ook de prijs voor de CO2-uitstoot is
sterk gestegen en ook dat wordt
doorgerekend aan de klant.

Loopt je contract binnenkort af? Doe dan de
V-test op www.vreg.be om de
energietarieven te vergelijken.
• Hoeveel energie je verbruikt
Je energieverbruik heeft natuurlijk ook
invloed op je factuur. Je verbruik kan ook
gestegen zijn door de koude lente van 2021
of door meer te telewerken.

3. Gebruik energiezuinige apparaten.
Als je huishoudelijk toestel aan vervanging
toe is, koop dan een energiezuinig toestel.
Er is vanaf maart 2021 een nieuw
energielabel. Het allerbeste toestel zal een
B-label hebben.

Wat is de impact van de stijgende prijzen
op je energiefactuur?
De stijging is afhankelijk van 3 factoren:
• Je type energiecontract
Heb je een contract met een vast tarief? Dan
ben je nog beschermd tegen die
prijsstijgingen tot je contract afloopt.
Heb je een contract met een variabel tarief?
Dan volgt je prijs meteen de evolutie van de
markt op. Hierdoor profiteer je bij lage
marktprijzen, maar stijgt je prijs wanneer de
prijzen stijgen.
De datum waarop het contract
werd afgesloten of verlengd (voor
het geval je een vast tarief hebt).
Is je contract in 2020 afgesloten of verlengd
en loopt het niet af binnenkort? Dan is het
beter om je contract te behouden.
•

2. Vervang lampen door LED-verlichting
Zelfs als de gloeilamp of halogeenlamp nog
werkt, is het slim om ze te vervangen. De
aankoopprijs van een LED-lamp is hoger,
maar dit verdien je makkelijk terug in je
verbruik. Deze is 85% zuiniger in verbruik
dan een gewone lamp. Een LED-lamp gaat
ook veel langer mee.

We geven je graag enkele tips om je
energieverbruik te verminderen:
1. Voorkom sluipverbruik
Voorbeelden: tv op stand-by, stekker van
oplader smartphone in stopcontact, trek de
stekker uit het stopcontact, zet de tv
helemaal af, …

4. Let op je verbruik. Zo kan je ook
energie besparen.
- Droog uw kleding in de zomer op een
wasrek in plaats van in de droger.
- Schakel lichten, spelconsoles, radio's, ... uit
als u een ruimte verlaat.
- Ontdooi regelmatig uw diepvriezer.
- Gebruik je wasmachine of vaatwasmachine
op de ECO-stand.

Verantwoordelijke uitgever: Nele Roobrouck, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
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Een pagina door en voor huurders!
Welkom nieuwe bewoners!
Sociaal woonproject Joseph Vandeveldestraat

Sociaal woonproject Hugo Verrieststraat

De gemeente Zwevegem herdacht hun ere burgemeester Joseph
Vandevelde met een straatnaam in een nieuwe verkaveling.
Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard realiseerde in die
straat 34 sociale huurwoningen in 3 loten en 4 type
woongelegenheden.
Alle woningen beschikken over een individuele aangelegde tuin,
een carport en een tuinberging.
Op 11 oktober 2021 werd er door Eigen Haard een drink
aangeboden aan de bewoners om kennis te maken met de buren.
Bij navraag vinden de bewoners het aangenaam wonen.
Christiaan D.

Dit project kadert in een vervanging van 5 oude woningen die
werden gebouwd in de jaren 1950. Ze werden vervangen door 8
energiezuinige woongelegenheden.
Er werd voldoende parkeergelegenheid en een fietsenberging
voorzien achter de woningen. Ook hebben de gelijkvloerse
bewoners een klein tuintje.
Door de corona werd er pas geklonken op de nieuwe woning op
27 september 2021, bijna een jaartje later na de verhuring.
De bewoners zijn heel tevreden over hun nieuwe woning en het
is er heel rustig.
Christiaan D.

Wedstrijd!
Hoeveel jaar bestaat Eigen Haard in 2022?
a. 90 jaar
b. 50 jaar
c. 100 jaar
Stuur je antwoord samen met je adres en
telefoonnummer naar info@eigenhaardzwevegem.be
of via de post naar:
Eigen Haard, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
tegen ten laatste 15 februari 2022.
Misschien win jij dan wel een leuke prijs!

Jouw antwoord: ...............................................................................................................
Naam: ...............................................................................................................................
Straat + nr. .......................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...................................................................................................
Telefoonnummer: ..........................................................................................................

Wanneer kan je komen?

Wanneer kan je bellen?
Telefoon: 056 76 06 66

Kortrijkstraat 117, Zwevegem
Enkel op afspraak.

Maandag:

08u30 - 12u30

13u30 - 16u30

Dinsdag:
Woensdag:

13u30 - 18u30

09u00 - 12u30

13u30 - 16u30

Donderdag: 09u00 - 12u30
Vrijdag:

09u00 - 12u30

13u30 - 16u00

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

